‘জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নতু ন ক্যাম্পাস স্থাপন’ প্রক্ল্পে ভূ বি অবিগ্রহল্পে
ক্ষবতগ্রস্ত িযবিল্পদ্র িল্পিয ক্ষবতপূরল্পের চেক্ বিতরে অনুষ্ঠান

গণপ্রজতান্ত্রী বাাংাদেল রকার ঢাকা জজার জকরাণীগঞ্জ উপদজার জতঘররয়া
ইউরিয়দির পরিমরে জমৌজায় জগন্নাথ রবশ্বরবেযাদয়র িতু ি কযাম্পা স্থাপদির রদ্ধান্ত
গ্রণ কদর। এরই ধারাবারকতায় ‘জগন্নাথ রবশ্বরবেযাদয়র িতু ি কযাম্পা স্থাপি :
ভূ রম অরধগ্রণ ও উন্নয়ি’ প্রকল্প গ্রণ করা য়। ঢাকা জজা প্রলাদির উদেযাদগ ও
জগন্নাথ রবশ্বরবেযাদয়র ারবিক দযারগতায় ১৬ িদভম্বর-২০১৯, লরিবার কা
১১ঘটিকায় প্রকদল্পর স্থাদি (পরিমরে জমৌজা, জকরাণীগঞ্জ) রবশ্বরবেযাদয়র িতু ি
কযাম্পা স্থাপি প্রকদল্প ভূ রম অরধগ্রদণ ক্ষরতগ্রস্ত বযরিদের মদধয ক্ষরতপূরদণর জেক
রবতরণ কাযিক্রদমর উদবাধি অিুরিত য়।
অিুিাদি গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকাদরর রবেুযৎ, জ্বাািী ও খরিজ ম্পে মন্ত্রণাদয়র
মািিীয় প্ররতমন্ত্রী জিাব িরু ারমে এম.রপ. প্রধাি অরতরথ রদদব উপরস্থত জথদক
জেক
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রবতরণ কমিরূ ের ূেিা কদরি। ভূ রম অরধগ্রণ প্ররক্রয়ায় স্বচ্ছতা ও গরতলীতা ও
জবাবরেরতা রিরিত করার দক্ষয ‘Automated Compensation Payment System
(ACPS)’ পদ্ধরতদত (স্থাবর ম্পরি অরধগ্রণ ও হুকুম েখ আইি-২০১৭ এর
আওতায় স্বয়রক্রয় ক্ষরতপূরণ পদ্ধরত) প্রায় ১৮৮.৬০ একর জরমর জিয মারকািা
প্রমাণ াদপদক্ষ ক্ষরতগ্রস্ত বযরিদের মদধয ৮৯৯ জকাটি ৮০ ক্ষ ৪৯ াজার ৮৩২
টাকা (প্রায়) এর জেক রবতরণ কাযিক্রম পররোিা করা দচ্ছ।
ঢাকা জজার প্রলাক আবু ছাদ জমাাম্মে জেরদেৌ খাি এর ভাপরতদে রবদল
অরতরথ রদদব জগন্নাথ রবশ্বরবেযাদয়র উপাোযি অধযাপক ড. মীজািুর রমাি এবাং
জকরাণীগঞ্জ উপদজা পররে জেয়ারমযাি লাীি আদমে বিবয প্রোি কদরি। ঢাকা
জজা প্রলাদির ভূ রম অরধগ্রণ কমিকতি া জমাোঃ ইমরু াাি এর ঞ্চািায় বিবয
প্রোি কদরি ঢাকা জজার অরতররি জজা প্রলাক (এ.এ) তািভীর আদমে, ভূ রম
অরধগ্রণ কমিকতি া (এএও) আরজম উরিি এবাং জকরাণীগঞ্জ উপদজা রিবিাী
কমিকতি া অরমত জেবিাথ।
উদেখয, ভূ রম অরধগ্রদণর েদ ক্ষরতগ্রস্তদের জরমর রিধিাররত (রকারর) মূদযর
রতিগুণ অথি প্রোি করা দচ্ছ। ক্ষরতগ্রস্তদের মদধয েট্টগ্রাম জজার রেে জমদট্টাপরটি
মযারজদেট ওমাি গরি-জক ক্ষরতপূরদণর জেক প্রোদির মাধযদম কাযিক্রম শুরু য়
এবাং আজ ৪০ জি ক্ষরতগ্রস্তদের মাদঝ জেক স্তান্তর করা য়।
এময় জগন্নাথ রবশ্বরবেযাদয়র রলক্ষক রমরতর ভাপরত অধযাপক ড. েীরপকা রাণী
রকার, রবরভন্ন অিুদের রডি, ইিরিটিউদটর পররোক, জররজোর, রবভাদগর
জেয়ারমযাি, প্রক্টর, রবরভন্ন রবভাদগর রলক্ষক, রবরভন্ন েপ্তদরর পররোক, কমিকতি া,
াাংবারেক প্ররতরিরধ ও কমিোরীবৃন্দ ভূ রম অরধগ্রদণ ক্ষরতগ্রস্ত ও স্থািীয় গণযমািয
বযরিবগি উপরস্থত রছদি।
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